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 » KRÓNIKA

A Saul fia című fi lm ugrik be elsőre 
Molnár Levente neve hallatán. A 

színész mindent megtesz azért, hogy 
a fi lmkészítés közelében legyen akár 
szereplőként, akár castingmened-
zserként. São Paulóban, Brazíliában 
nyerte el legutóbb a legjobb színész-

nek járó díjat, a Cinefantasy nemzet-
közi fi lmfesztiválon Krasznahorkai 
Balázs első mozifi lmje, a Hasadék 
főszerepében nyújtott alakítását érté-
kelték. Molnár Levente gyakran alakít 
rossz arcokat, erős karaktereket, ame-
lyeknek szinte zavaró a jelenlétük a 
képernyőn. Színészként mindig meg 
kell találnia ezeknek az embereknek 

a belső motivációit, hogy miért olya-
nok, amilyenek. A Szász Attila ren-
dezte nagy sikerű Apró mesék című 
romantikus thrillerben alakított Bér-
ces karaktere is ilyen. A háború ha-
tására átértékeli az életét, és szeretne 
jobb emberré válni, viszont a környe-
zete nem felejt, és a múltbéli cseleke-
deteinek tükrében ítéli meg őt.

A nagybányai művésszel, aki már 
közel harminc filmet forgatott pá-
lyafutása során, Székely Blanka be-
szélgetett a Nézőpontban. Molnár 
Levente karakterformálásról, Os-
car-gáláról, szakmai alázatról is be-
szélt. A Nézőpont következő adását 
pénteken 12 órától láthatják a Szé-
kelyhon Tv YouTube-csatornáján.

Aki rossz arcokat alakít – Molnár Levente a Nézőpontban

 » Színészként 
mindig meg kell 
találnia az embe-
rek belső motivá-
cióit, hogy miért 
olyanok, amilye-
nek. 

Pár éven, de akár hónapon 
belül összedőlhet az észak-er-
délyi szászok épített öröksé-
gének egy része – fi gyelmeztet 
a Német Demokrata Fórum 
Beszterce-Naszód megyei el-
nöke. Cristian Roth-Gross sze-
rint mintegy tíz egykori szász 
templomnál lenne szükség 
sürgős beavatkozásra, miu-
tán a helyi szász közösségek 
kihalóban, és a Németország-
ba, Ausztriába kivándorolt 
szászok is elöregedtek, kevés-
bé képesek támogatni itthon 
hagyott közösségeiket.

 » PAP MELINDA

F elhívást intézett a Német De-
mokrata Fórum (NDF) megyei 
vezetője Radu Moldovan Besz-

terce-Naszód megyei tanácselnök-
höz, a megyei tanácsokhoz, Stelian 
Dolha prefektushoz, a kormánypár-
tok képviselőihez, illetve az épített 
örökséggel foglalkozó intézmények-
hez, szervezetekhez, hogy találja-
nak megoldást a megye több egykori 
szász templomának megmentésére. 
Cristian Roth-Gross felhívásában rá-
mutat, hogy az észak-erdélyi megyé-
be 900 éve érkezett szászok fejlődést 
és jólétet hoztak, de száz év múlva 
már csak a sírkövek és a furcsa nevek 
emlékeztetnek rájuk, illetve az épí-
tett örökség, az értékes evangélikus 
templomok, melyek egyre rosszabb 
állapotba kerülnek. A német kisebb-
ség képviselője szerint épp ez a tény 
késztette arra, hogy kiálljon ezek 
megmentése érdekében. Közleménye 
elsősorban a szász evangélikus temp-
lomok aggasztó állapotára akarja 
felhívni a fi gyelmet, de megjegyzése 
szerint ez más műemlékekre is vonat-
kozhatna a térségben. Mint rámutat, 
a szász kisebbségnek már csak ele-
nyésző számban maradtak képvise-
lői Beszterce-Naszód megyében, és 
ezek többnyire előrehaladott korú, 
idős emberek, akiknek nincs anyagi 
lehetőségük javításokat eszközölni az 
egykor nagyszámú, erős gyülekezet-
nek épült templomokon.

Hívek nélkül maradt istenházák
A szász evangélikus egyháznak alig 
pár száz tagja van még a megyében, 
és számuk folyamatosan csökken. Az 
egyház többnyire a Németországba, 
Ausztriába kitelepült egykori híveire 

támaszkodott anyagilag, de ma már 
ezek közül is egyre kevesebben élnek, 
tudnak segíteni – vázolja a szomorú 
helyzetet Cristian Roth-Gross. A né-
met politikus szerint azonban nem 
csak az evangélikus egyház tulajdo-
nában lévő egykori szász templomok 
állapota katasztrofális, hanem azon 
istenházáké is, melyeket a szász egy-
ház hívek hiányában más – ortodox, 
református – egyházaknak engedtek 
át épp azzal a céllal, hogy gondját 
viseljék az épületeknek. „Ezen temp-
lomok közül több néhány év, akár 
hónap alatt összedőlhet” – mutat rá 
az NDF megyei elnöke. Hozzáteszi, az 
illetékeseknek sürgős beavatkozást 
kellene eszközölniük az ingatlano-
kon, biztonságossá kellene tenni eze-
ket, amíg sor kerülhetne a teljes felújí-
tásukra, restaurálásukra. Hogy aztán 
egy következő lépésként be lehessen 
majd vonni a turisztikai körforgásba, 
és a megye román és magyar épített 
örökségével közösen felkínálni meg-
tekintésre.

Kirívó példák
Cristian Roth-Gross felhívásában 
csupán néhány, kirívó példát so-
rol fel: ilyen Vermes (románul Ver-
meș, németül Wermesch, erdélyi 
szász nyelven Warmesch) egykori 
evangélikus temploma, melyet a 
kivándorolt szászok épp amiatt en-
gedtek át az ortodox egyháznak, 
hogy gondját viselje. A 15. század-
ban épült egykori erődített templom 
mára katasztrofális állapotba ke-

rült. Akárcsak a térség többi egykori 
szász temploma, a községközpont 
Szászlekence (románul Lechința, 
németül Lechnitz, szászul Lachenz) 
erődített temploma is, melyet a re-
formátus egyház használ – hasonló-
an állagmegőrzési céllal kapta meg a 
szász evangélikus egyháztól. A gyü-
mölcs és szőlőtermesztéséről ismert 
községhez tartozó Kerlés (románul 
Chiraleș, németül Kirieleis) evan-
gélikus templomának az állapota 
már amiatt is szomorú, mivel ez alig 
több mint százéves, kisebb beavat-
kozásokkal meg lehetne menteni. 
Itt civilek mentik a menthetőt, a 
Petrus Italus Trust civil szervezet és 
az evangélikus gyülekezet végzett 
kisebb beavatkozást magáncégek 
adománya révén, de még további 
munkálatokra lenne szükség.

Csak kevéssel van jobb helyzet-
ben Teke (románul Teaca, németül 
Tekendorf) evangélikus temploma, 
mely a besztercei után a megye leg-
értékesebb és legimpozánsabb szász 
műemléke. Az állagmegőrzéshez itt is 
mielőbbi beavatkozásra lenne szük-
ség, fi gyelmeztet a német kisebbség 
megyei vezetője. Kékesnagyfalu (Cor-
vinești, Niederneudorf), Paszmos 
(Posmuș, Paßbusch, Poospesch), 
Sajómagyarós (Șieu-Măgheruș, Un-
gersdorf) és Jád (Livezile, Jaad) szász 
templomán szintén sürgős beavat-
kozásra van szükség, utóbbit a helyi 
Meinhardt család támogatása révén 
ugyan kívülről sikerült felújítani, de 
a tetőzet veszélyes állapotban van. 

SEGÍTSÉGET KÉR A NÉMET KÖZÖSSÉG KÉPVISELŐJE A BESZTERCE-NASZÓD MEGYEI MŰEMLÉK ÉPÜLETEK MEGMENTÉSÉHEZ 

Katasztrofális állapotban a szász templomok

Átadták. Szászlekence egykori szász templomát ma a református egyház használja
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Kiszsolna (Jelna, Senndorf, Sän-
der) tető nélkül maradt evangélikus 
temploma szintén a veszélyeztetett 
ingatlanok között van, erről a me-
gyei múzeum gondoskodik, miután 
szentélyében Giotto-freskómásola-
tot találtak. Ennek megóvását, resta-
urálását – mint megírtuk – a ma-
gyar állam is bőkezűen támogatja.

A felsorolt egyházi épületek 
mellett még számos világi szorul 
felújításra, írja az NDF megyei el-
nöke, ezek listázására viszont nem 
tér ki. Cristian Roth-Gross a helyi 
és országos hatóságok, politikusok 
mellett valamennyi, az épített örök-
séget értő-féltő személyhez is intézi 
felhívását. „Bár az összes felsorolt 
műemlék megmentése nagyon am-
biciózus projekt, boldogak lennénk, 
ha csak egy részük is visszakapná 
múltbeli fényét” – fogalmaz Cristi-
an Roth-Gross. Hozzáteszi, a román 
és magyar épített örökség mellett a 
szász műemlékek is részei Beszter-
ce-Naszód megye történelmének, és 
a térség soknemzetiségű színezete 
csak növelné annak varázsát a tu-
risták körében.

Az észak-erdélyi megyében 
egyébként nem hatna az újdonság 
erejével, ha valamelyik templom 
összedőlne, pár hete ugyanis be-
omlott az egykoron szintén szászok 
lakta Tacs (Tonciu, Tatsch) régi 
református templomának tornya, 
mely értékes kazettás mennyeze-
téről híres. A jelenleg magyarlakta 
település szász evangélikus temp-
lomát egyébként épp a református 
közösség mentette meg, miután 
megvásárolta azt, és azóta ott tartja 
az istentiszteleteket.

 » „Bár az 
összes felsorolt 
műemlék meg-
mentése nagyon 
ambiciózus 
projekt, boldo-
gak lennénk, ha 
csak egy részük 
is visszakapná 
múltbeli fényét” 
– fogalmaz Cris-
tian Roth-Gross. 

 A kiszsolnai templom Giotto-freskó-másolatot rejtő 
szentélyére magyar kormánytámogatásból került védőtető 




